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Student Bc. Pavel Ptáček předložil k obhajobě diplomovou práci na téma 3D model 
vybraného objektu v rozsahu 57 stran, členěnou na 10 hlavních kapitol. Diplomová práce je 
dále doplněna o formální náležitosti jako jsou seznam literatury, zkratek, obrázků, tabulek 
a příloh.  

Autor v úvodních kapitolách popisuje možnosti pořízení vstupních dat pro tvorbu 3D 
modelu a jmenuje výhody/nevýhody klasických metod, pozemní fotogrammetrie a laserového 
skenování, bohužel s absencí syntézy uvedených informací. Dále je značná pozornost 
věnována vybraným softwarovým možnostem ke zpracování modelu. Vzhledem k volbě 
klasické geodetické metody pro tvorbu modelu je velmi stručně popsán měřický postup. 
Autor se velmi podrobně věnuje metodě snímkování a pozdější tvorbě modelu z fotografií 
pořízených neměřickou kamerou. Závěrem se autor snaží ne zcela vhodnou cestou zhodnotit 
přesnost měření. K diplomové práci mám následující dotazy: 

1) O pozemní fotogrammetrii uvádíte, že "náklady na vybavení jsou teoreticky nižší než 
u klasických metod". Jakými metodami si tedy určíte souřadnice snímkovacích stanovisek, 
případně vlícovacích bodů? 

2) V kapitole 4 se věnujete "Seznámení s testovanými a vybranými softwary". Jakým 
způsobem jste softwary testoval? Testoval jste pouze ty SW, které jste při zpracování použil?  

3) V kapitole 7.1. uvádíte, že "body pomocné měřické sítě byly připojeny v rámci 
polohového systému S-JTSK a výškově k systému Bpv". Výškové připojení jste provedl 
technickou nivelací i trigonometricky, v seznamu souřadnic máte ke každému pomocnému 
měřickému bodu 2 výšky, které se liší až o 19 mm. Kterou výšku jste použil pro určení 
podrobných bodů? 

4) O PBPP 569 tvrdíte, že "roh domu, kterým byl bod signalizován, pravděpodobně zanikl 
při rekonstrukci fasády". Jak jste tuto informaci prokázal? 

5) V kapitole 8 uvádíte, že digitální model byl vytvořen v AutoCADu na základě 
prostorových polárních souřadnic. Popište přesně vstupní data do grafického SW. 

Doporučuji tuto práci k obhajobě a hodnotím: 

Klasifikační stupeň ECTS: D/2,5 
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